Informacja prasowa, 25 września 2012
Xpress SCAN dla systemu mMedica
O tym, że skanowanie dokumentacji medycznej to recepta na usprawnienie funkcjonowania przychodni i poprawa
efektywności pracy przekonać się można było podczas jesiennego szkolenia certyfikacyjnego mMedica.
Podczas spotkania firma XPRESS miała możliwość zaprezentowania efektów współpracy z firmą Asseco Poland - system
skanowania dokumentacji medycznej dedykowany dla programu mMedica.
Digitalizacja stosów papieru w wykonaniu systemu Xpress SCAN to:
−

uproszczenie skomplikowanych procedur roboczych

−

przekształcenie dokumentów papierowych w edytowalne dane cyfrowe

−

łatwe i bezpiecznie przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

−

pełna integralność z systemem mMedica

−

oszczędność czasu – system wykonuje zadania w całości na urządzeniu i pobiera dane z sieci
bez wykorzystania komputera

−

optymalizacja pracy różnych działów

−

integracja dokumentów w jednym środowisku

Program Xpress SCAN tworzy tzw. elektroniczne archiwum, które pozwala na szybkie znajdowanie dokumentów, daje komfort
i świadomość bezpieczeństwa przechowywanych plików.
Mówi się, że chaos w Twojej głowie jest dokładnie taki sam jak chaos na Twoim biurku, dlatego aby poprawić efektywność
pracy należy przede wszystkim uporządkować przestrzeń wokół nas.
Stoisko informacyjne oraz krótka prezentacja funkcjonalności systemu Xpress SCAN spotkało się z dużym zainteresowaniem
zgromadzonych na szkoleniu osób, dlatego firma została poproszona o ponowne zaprezentowanie nowego rozwiązania
podczas drugiej części szkolenia certyfikującego mMedica 25 października 2012r.

XPRESS to firma specjalizująca się w kwestiach związanych z obiegiem dokumentów w firmie. Działając w ramach idei
Make It Simple oferujemy rozwiązania służące poprawie efektywność pracy biurowej.
Jesteśmy certyfikowanym Premium Partnerem firmy XEROX. W ramach tej współpracy oferujemy najnowszej
generacji czarno-białe oraz pełno-kolorowe cyfrowe kopiarki, drukarki, wielofunkcyjne systemy do kopiowania,
drukowania, skanowania, faksowania w sieci, oryginalne materiały eksploatacyjne dedykowane konkretnym typom
urządzeń oraz oprogramowanie zarządzające dokumentami firmy.
Jako autoryzowany partner firmy ESET pomożemy chronić sieci komputerowe lub pojedyncze stanowiska pracy w
Twojej firmie. W naszej ofercie znajdą się programy antywirusowe najnowszej generacji oraz kompleksowe
zabezpieczenie sieci klasy UTM (Unified Threat Management).

Wreszcie, posiadając własny dział IT możemy wyposażyć Twoją firmę w outsourcing usług informatycznych.
Korzystając z naszej pomocy oszczędzasz czas i pieniądze – współpracując z XPRESS otrzymujesz cały zespół
specjalistów z dziedziny IT zawsze chętnych i gotowych do niesienia pomocy.
XPRESS to także inwestycja w bezpieczeństwo. Związaliśmy się z firmą Kroll Ontrack po to, aby w razie problemów
ze sprzętem komputerowym sprawnie i skutecznie odzyskać Twoje cenne dane. W swojej ofercie posiadamy programy
Ontrack Easy Recovery i Ontrack Eraser, które są niezbędne w przedsiębiorstwach, w których bezpieczeństwo oraz
poufność danych musi stać na najwyższym poziomie.
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